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Sob o comando do executivo peruano Jose Ignacio Palma, de 33 anos, a Business School São 
Paulo (BSP) amplia seu foco de atuação para atrair mais jovens para seus bancos escolares em 
2010. A escola, desde 2007, pertence ao grupo Laureate, controlador de 42 instituições de 
ensino em três continentes. "Queremos que o estudante freqüente nossos cursos desde a 
época de trainee até quando chegar ao topo da organização", diz o diretor-superintendente, 
que assumiu o cargo em outubro de 2008.  
 
Para aqueles que acompanham a trajetória da escola, criada há 15 anos por dois 
empreendedores recém-chegados de um MBA na Suíça, a ampliação do número de cursos e do 
perfil menos sênior dos alunos pode causar certa estranheza. A BSP foi a primeira escola a 
lançar um curso de MBA ministrado totalmente em inglês e sempre reuniu uma elite de 
executivos, no geral, mais experientes e bem posicionados em suas empresas. "Agora vamos 
nos empenhar para conquistar a base da pirâmide corporativa", diz Palma.  
 
Em 2007, o executivo recebeu a missão dentro do grupo Laureate de elaborar os planos de 
expansão da escola. "A intenção é que ela se torne nos próximos anos um centro de excelência 
para nós", diz. O crescimento da BSP é um passo estratégico para firmar a presença da rede 
no ensino de administração na América Latina. A região responde pela maior parte dos 500 mil 
alunos de suas instituições de ensino.  
 
Embora a crise tenha diminuído o interesse das empresas pelos cursos customizados 
conhecidos como "in company", que representam 25% do faturamento anual da escola, não 
revelado por Palma, o ano não foi ruim para a BSP. "Crescemos 30% em relação a 2008", 
afirma. Ele diz que as metas para o próximo ano são agressivas. "Não posso revelar, mas digo 
que elas são ambiciosas." 
 
A primeira injeção de capital na escola aconteceu em 2008 quando o grupo investiu R$ 8 
milhões na construção de uma nova sede na rua Roque Petroni, na zona sul da cidade de São 
Paulo. "Passamos a atuar mais próximos ao centro de negócios da Berrini e mantivemos a 
outra unidade menor na avenida Paulista", explica Palma. Paralelamente à expansão física, 
foram lançados ao longo de 2009 alguns cursos novos, mas a grande ampliação do portfólio 
acontecerá no ano que vem. Com as novas ofertas serão abertas 150 vagas.  
 
O grande objetivo da escola para 2010 é ampliar sua presença junto à nova geração. O caráter 
internacional dos cursos da BSP, segundo Palma, foi o que atraiu a rede Laureate na hora da 
compra e deve ser o diferencial ajudará o seu crescimento no país. "Sabemos que esse é um 
item importante para os jovens", diz. O executivo fala do tema com propriedade. Ele nasceu 
no Peru, fez o ensino médio no México e a graduação e pós-graduação nos Estados Unidos. O 
MBA foi realizado em Harvard. Palma ingressou no grupo Laureate há cinco anos, depois de 
passar por Wall Street onde trabalhou no JP Morgan. "As pessoas hoje querem ter a 
oportunidade de fazer uma carreira internacional", diz. 
 
O fato de alguns cursos de pós-graduação da escola oferecerem a possibilidade de uma dupla 
titulação pode ajudar nessa tentativa de atrair jovens interessados em ter uma atuação global. 
É o caso do "master" (lato sensu), com um ano de duração, na área de "supply chain" e de 
gestão de negócios internacionais. Ambos têm os currículos sincronizados com a escola de 
negócios EOI da Espanha, o que permite aos estudantes obter as duas certificações. No fim do 
curso, está prevista uma semana de estudos em solo espanhol, mas a viagem não é 
obrigatória. "Os estudantes em início de carreira, com menos recursos, não precisam viajar 
para obter o diploma internacional", afirma Palma. 
 
Outra aposta da BSP para 2010 são os cursos de curta duração dentro do programa de 
Educação Executiva Gerencial (EEG). A escola está lançando 56 opções de ensino. "Eles são 
indicados para jovens executivos que queiram suprir necessidades específicas no início da 
carreira, mas pode funcionar também para profissionais experientes que não têm tempo para 
fazer um MBA ou um master", diz Palma.  



 
Nesse sistema, o aluno escolhe o que quer estudar dentro de um leque de temas nas áreas de 
liderança, administração e organizações, marketing, finanças e recursos humanos. Os módulos 
duram, em média, dois meses. O sistema proporciona certificações progressivas. "O estudante 
vai realizando os estudos conforme a sua disponibilidade", informa Palma. Dependendo do 
número de cursos realizados, ele pode receber a certificação do nível 1, 2, 3 ou 4, que 
corresponde a um certificado de especialização gerencial (stricto sensu).  
 
Os cursos mais tradicionais da escola também sofreram algumas mudanças curriculares para 
2010. O EMBA (ministrado em inglês) e o MBA Executivo, voltados para um público mais 
maduro, com dez ou mais anos de experiência profissional, têm 20 meses de duração. Uma 
das novas disciplinas para o próximo ano é a gestão da complexidade. "Estamos vivendo um 
momento de grandes transformações e os executivos precisam aprender a lidar com a 
instabilidade, o erro e a diversidade", diz.  
 
A escola hoje tem 100 professores. Palma não revela quantos são contratados e quantos 
atuam em tempo parcial. Ele lembra que para a escola a experiência de mercado é tão 
importante quanto a acadêmica. "Queremos ser uma escola de executivos para executivos, em 
qualquer estágio da carreira", conclui.  
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